
 

 
 

 

REGULAMIN WYDARZENIA PLENEROWEGO „POPOŁUDNIE Z NARODOWYM ARCHIWUM CYFROWYM” 
NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Organizatorem wydarzenia plenerowego „Popołudnie z Narodowym Archiwum Cyfrowym” (dalej 
„Wydarzenie”) jest Skarb Państwa – Narodowe Archiwum Cyfrowe z siedzibą przy ul. Hankiewicza 
1 w Warszawie, NIP: 5252088853, REGON: 000001229 (dalej „Organizator”).  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które 18 września 2021 r. podczas wydarzenia 
plenerowego „Popołudnie z Narodowym Archiwum Cyfrowym” przebywać będą w miejscu 
Wydarzenia oraz będą chciały wziąć udział w nim udział.  

3. Miejscem Wydarzenia jest pawilon kulturalny Niepodległa. Miejsce Spotkań w Parku Łazienkowskim 
przy Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie (Wejście od Al. Ujazdowskich, furtką przy Ogrodzie 
Botanicznym).  

4. Wydarzenie realizowane jest w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
5. Harmonogram wydarzenia plenerowego „Popołudnie z Narodowym Archiwum Cyfrowym” stanowi 

załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  
 
ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA  

6. Wstęp i udział w Wydarzeniu nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny.  
7. Wydarzenie jest dedykowane osobom pełnoletnim, dopuszczamy jednak udział dzieci i młodzieży 

w wieku 4-17 lat jako osób towarzyszących. Warsztaty rodzinne „Dziwa z archiwum, czyli smoki, 
dinozaury i rycerze” przeznaczone są w szczególności dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie Wydarzenia, 
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

8. Obecność na Wydarzeniu jest potwierdzeniem, że uczestnik (ew. zainteresowany udziałem) wyraża 
zgodę w imieniu własnym oraz, jeśli dotyczy, także dzieci znajdujących się pod jego pieczą, na: 

a. udział w Wydarzeniu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  
b. utrwalenie Wydarzenia przez Organizatora w formie fotografii, przy czym uczestnik zostanie 

na ich utrwalony wyłącznie jako część większej całości lub w formie nie korzystającej z jego 
wizerunku (ujęcia rąk, widok postaci od tyłu). Organizatorowi przysługuje nieograniczone w 
czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania fotografii w mediach społecznościowych, 
kanałach informacyjnych, materiałach prasowych; ponadto może on przekazywać te prawa 
innym podmiotom w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych. 

 
ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU 

9. Wydarzenie organizowane jest w pawilonie kulturalnym Niepodległa. Miejsce Spotkań, 
szczególności w jego części plenerowej, tj. na tarasie i jego ogrodzie pawilonu w Parku 
Łazienkowskim, Aleje Ujazdowskie 4 w Warszawie (Wejście od Al. Ujazdowskich, furtką przy 
Ogrodzie Botanicznym). 

10. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów oraz 
przedstawicieli Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu 
osób, które nie stosują się do poleceń. 

11. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 



 

 
 

 

12. Zakazuje się ̨wprowadzania na teren Wydarzenia psów, zgodnie z Regulaminem Ogrodu Muzeum 
Łazienki Królewskie, na terenie którego znajduje się pawilon Niepodległa. Miejsce Spotkań 
(https://bit.ly/3E5zs8D).  

13. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby, które według swojej najlepszej  
wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem  
epidemiologicznym. Jeżeli u uczestnika występują jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej (w 
szczególności podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności) lub uczestnik mieszka z osobą 
przebywającą na kwarantannie lub miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni 
przez rozpoczęciem Wydarzenia –  nie jest on uprawniony do wzięcia udziału w Wydarzeniu. 

14. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://bit.ly/3yXxxzd), Ministerstwa Zdrowia 
(https://bit.ly/3tsEKpY) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (https://bit.ly/3BZV8l2) dla  
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 
w tym w szczególności do zachowania, co najmniej 1,5 m odstępu od innych Uczestników, 
dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do ogrodu pawilonu oraz stosowania się do Regulaminu i 
do zaleceń pracowników obsługi pawilonu kulturalnego Niepodległa. Miejsce Spotkań i animatorów 
NAC w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

15. Organizator zapewni Uczestnikom środki do dezynfekcji rąk, a także zapewni dezynfekcję 
przedmiotów wykorzystywanych w czasie warsztatów i innych działań o charakterze 
interaktywnym. 

16. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.  
17. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa z nich 

wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały uszczerbek na 
zdrowiu i wypadki śmiertelne.  

 
 

DANE OSOBOWE, REJESTRACJA WYDARZENIA 
20. Organizator zastrzega możliwość rejestrowania Wydarzenia, w tym poprzez zapis fotograficzny, 

filmowy lub dźwiękowy w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.  
21. Zarejestrowanie wizerunku Uczestników Wydarzenia może być ́ jedynie szczegółem całości, który 

może być ́rozpowszechniany zgodnie z obowiązującymi przepisami bez ograniczeń́ terytorialnych i 
czasowych, w tym poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań́ dźwiękowych w serwisach 
internetowych oraz mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie 
przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich.  

22.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator (Narodowe Archiwum 
Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) adres e-mail: nac@nac.gov.pl; tel. +48 22 572-
16-00; 
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b. kontakt mailowy z inspektorem ochrony danych Organizatora: iod@nac.gov.pl; 
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

związanym z organizacją i promocją Wydarzenia; 
d. Organizator może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom lub osobom 

fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie; 
e. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej; 
f. Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób biorących udział w 
Wydarzeniu; 

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h. posiada Pani/Pan: 
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

iii. na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od Organizatora usunięcia Pani/Pana 
danych osobowych; 

iv. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Organizatora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO; 

v. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
vi. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

i. nie przysługuje Pani/Panu  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o 
którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia lub jego przeniesienia, w 
szczególności w przypadku: 

a. niekorzystnych warunków pogodowych; 
b. wprowadzania dodatkowych obostrzeń utrudniających organizację Wydarzenia; 
c. zamknięcia pawilonu kulturalnego Niepodległa. Miejsce Spotkań w Parku Łazienkowskim. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie (w tym Załącznika nr 1). 
25. O wszelkich zmianach Organizator informować będzie na swojej stronie internetowej: 

www.nac.gov.pl 
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ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU WYDARZENIA PLENEROWEGO „POPOŁUDNIE Z NARODOWYM ARCHIWUM 
CYFROWYM” 

 
 

Już 18 września w godz. 15-18 w ogrodzie pawilonu kulturalnego Niepodległa. Miejsce Spotkań w 
Łazienkach Królewskich będziecie mogli odkryć dziedzictwo polskiego międzywojnia w 
nowoczesnej szacie. Pokażemy Wam, jak kreatywnie przetwarzać archiwalne skarby, a przy tym 
dobrze się bawić. Przed Wami plenerowe pokazy animacji, warsztaty rodzinne, gry i wiele innych 
atrakcji!  

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy:  

• plenerowe pokazy „Archiwalnego Fotoplastikonu Online”, podczas których za pomocą 
ożywionych archiwalnych kadrów będziecie mogli posmakować jak wyglądały 
międzywojenna Gdynia, Bydgoszcz i Radom. Przedpremierowo zobaczycie również 
najnowszy odcinek poświęcony Łodzi, który w sieci zadebiutuje dopiero tydzień później!  

 

• warsztaty rodzinne „Dziwa z archiwum, czyli smoki, dinozaury i rycerze” prowadzone 
przez edukatorkę Zuzannę Zasacką, w czasie których z archiwalnych fotografii wyczarujemy 
niezwykłe, bajkowe postaci (w godz. 16-17.30).  

Nietrudno zgadnąć, że w archiwum, w którym jest prawie 16 milionów fotografii są 
zdjęcia, do których rzadko kto zagląda, bądź o których istnieniu mało kto wie. Przyjrzymy się 
więc fotografiom dinozaurów, smoków, rycerzy, syren, a nawet krasnoludków! Jak to w 
ogóle możliwe? W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowały się kadry z planów 
filmowych i spektakli teatralnych oraz maskard ulicznych. Podczas warsztatów bazując na 
archiwalnych materiałach stworzymy własne niesamowite postaci. Powstałe kolaże 
nakleimy na specjalną taśmę, dzięki czemu stworzymy własne magnesy. 

• interaktywny punkt konsultacyjny dla nauczycieli, w którym będziecie mogli poznać (i 
otrzymać) nasze materiały i działania edukacyjne oraz dowiedzieć się więcej, co z archiwami 
i archiwaliami można zrobić w szkole;  

 



 

 
 

 

• wielkoformatową grę planszową, która zabierze Was w podróż przez dzieje II RP;  

 

 

• stanowisko degustacyjne, w którym będziecie mogli poczęstować się naszymi najnowszymi 
publikacjami albumowymi, gadżetami i innymi przysmakami od NAC.   

Współpraca: Biuro Programu „Niepodległa”  
 
Projekt „Archiwalny Fotoplastikon Online” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022. 
 
Wydarzenie organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


